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-مرياث املسله من غري املسله
)*(

-  

 نشوان زكي سليناند.      

 مدرس قانون األحوال الشخصية

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل  
 /١٦ٖٝ عا١َ /136يعساق١ٝ يف االعباز٠ املسق١ُ دا٤ يف قساز حمله١ُ ايتُٝٝص ا

هظ ْٚظسّا يكد دٛش قطِ َٔ ايفكٗا٤ املطًُني تٛزٜح املطًِ َٔ غري املطًِ ٚال ع) 1986
فاْ٘ حيهِ بريو مبكتغ٢ يعدّ ٚدٛد ْط يف قإْٛ األسٛاٍ ايػدض١ٝ حيهِ ٖرٙ املطأي١ 

َٔ  (2)ايػسٜع١ االضال١َٝ األنجس َال١ُ٥ يٓضٛظ ٖرا ايكإْٛ عُاّل بأسهاّ ايفكس٠  َبادئ
 (ٕ)تسخ َٔ ٚزٜجتٗا املطٝش١ٝ  (ّ)املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ املرنٛز ٚعًٝ٘ فإ ايبٓت 

طّا ع٢ً َا تكدّ َٔ أضباب قسز تضدٜل احلهِ املُٝص ٚزد االعرتاعات ايتُٝٝص١ٜ ٚتأضٝ
 .(15/2/1986ٚذبٌُٝ املُٝص زضِ ايتُٝٝص ٚصدز ايكساز باألنجس١ٜ يف 

ٕ َٛعٛع تٛزٜح املطًِ َٔ غري املطًِ حيٌُ يف طٝات٘ أ١ُٖٝ نبري٠ أ ابتدا٤ّ
 قد را املٛعٛع، ٚيهٔ األزدحسٝح ثاز ْكاش بني ايفكٗا٤ املطًُني ٚاملعاصسٜٔ سٍٛ ٖ

ص٢ً  دا٤ ع٢ً يطإ ايضشاب١ ٚايتابعني ٚايفكٗا٤ املطًُني سٝح ثبت يف سدٜح ايسضٍٛ
ُٔ اِيهَافِسَ ٚال :اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ ُُِؤَِ ُُِؤََِٔ)يَا َٜسُِخ اِي  ،4ز ،أخسد٘ ايبدازٟ (، َٜسُِخ اِيهَافُِس اِي

بٔ شٜد زعٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً  (، ٚز٣ٚ عٔ عُسٚ بٔ عجُإ عٔ أضا4032١َ)سدٜح 
، زٚاٙ ٚال نافس َطًُّا( ال ٜتٛازخ أٌٖ ًَتني ٚال ٜسخ َطًِ نافسّا) :اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ

ٚيػسض عسض املٛعٛع بػهٌ  (،2944)سدٜح ،2ز احلانِ يف املطتدزى ع٢ً ايضشٝشني،
 و يًٛصٍٛ اىل ْتٝذ١ٚاعح فكد ذنست بعض ايٓضٛظ َٔ َضادزٖا دٕٚ تضسف ٚذي

  :عًٝٓا إ ْأخر املٛعٛع َٔ داْبني, يريو جيب ٚاعش١ َٚفٝد٠
 ٌٖ ٜسخ املطًِ َٔ غري املطًِ ٌٖٚ ٜسخ غري املطًِ َٔ املطًِ :االٍٚ

 ٌٖ ٜسخ املطًِ َٔ املستد عٔ االضالّ :ٚايجاْٞ
فكد  :سٍٛ َرياخ املطًِ َٔ غري املطًِ َٚرياخ غري املطًِ َٔ املطًِ املطأي١ االٚىل:

ِٔ )) ايفكٗا٤ ع٢ً إٔ غري املطًِ ال ٜسخ املطًِ ٚاضتديٛا يريو بكٛي٘ تعاىل: اتفل مجٗٛز َٚيَ

                                                      

 مقال مراجعة.)*( 
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ُُِؤَِِٓنيَ ضَبًِّٝا ًِهَافِسَِٜٔ ع٢ًََ اِي ُ٘ يِ ٚأٜغّا سدٜح ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  (1)((َِٜذعٌََ ايًَّ
ُُِؤََِٔ)) :قاٍ ُٔ اِيهَافِسَ ٚال َٜسُِخ اِيهَافُِس اِي ُُِؤَِ سدٜح  ،4ز ،أخسد٘ ايبدازٟ ،((يَا َٜسُِخ اِي

أَا َطأي١ تٛزٜح املطًِ َٔ غري املطًِ فكد ذٖب مجٗٛز ايفكٗا٤ اىل عدّ إداش٠ ٚ (،4032)
تٛزٜح املطًِ َٔ غري املطًِ ٚقد خايف ٖرا ايسأٟ ايبعض َٔ ايضشاب١ نُعاذ بٔ دبٌ 

بريو ملا  ٚحي٢ٝ بٔ ٜعُس سٝح ناْٛا ٜٛزثٕٛ املطًِ َٔ غري املطًِ ال ايعهظ، ٚاضتٓدٚا
 ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ )االضالّ ٜصٜد ٚال ٜٓكط( ز٣ٚ عٔ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ:

بايكٝاع ع٢ً ، ٚاضتديٛا ع٢ً َرياخ املطًِ َٔ غري املطًِ االضالّ ٜعًٛ ٚال ٜع٢ً عًٝ٘()
صٚز ايٓهاح فكايٛا مبا إٔ االضالّ أداش يًُطًِ إٔ ٜتصٚز َٔ نتاب١ٝ ٚال جيٛش يًهتابٞ إ ٜت

دباٙ ذٖب فكٗا٤ اجلعفس١ٜ اىل إٔ ايهافس ال ٜسخ فهريو املرياخ، ٚاىل َجٌ ٖرا اال َٔ َط١ًُ
املطًِ ٚيهٔ املطًِ ٜسخ ايهافس أصًّٝا نإ أّ َستدّا ٚعًًٛا ٚد١ٗ ْظسِٖ ٖرٙ بإٔ املرياخ 
 ٚال١ٜ ٚال ٚال١ٜ يػري املطًِ ع٢ً املطًِ هلرا ال َرياخ يػري املطًِ َٔ املطًِ، أَا غري
املطًِ املكِٝ يف داز االضالّ فٗٛ يف ٚال١ٜ املطًُني ٚي٘ عًِٝٗ سل محاٜت٘ ٚزعاٜت٘ مما 

 جيعٌ املطًِ أٚىل مبرياث٘ َٔ غريٙ .
ٚقد دا٤ يف غسح ايصزقاْٞ ع٢ً َٛطأ االَاّ َايو )إٕ حمُد بٔ االغعح أخربٙ إ 

بٔ اخلطاب ٚقاٍ ي٘ ع١ُ ي٘ ٜٗٛد١ٜ اٚ ْضسا١ْٝ تٛفٝت ٚإ حمُد بٔ االغعح ذنس ذيو يعُس 
فطأي٘ عٔ  ٞ اهلل عٓ٘زع ٜسثٗا أٌٖ دٜٓٗا ثِ أت٢ عجُإ ٞ اهلل عَٓ٘ٔ ٜسثٗا قاٍ عُس زع

ٚقاٍ االَاّ َايو  ذيو فكاٍ ي٘ عجُإ أْطٝت َا قاٍ يو عُس بٔ اخلطاب ٜسثٗا أٌٖ دٜٓٗا( ،
ْ٘ ال ٜسخ إٕ األَس اجملُع عًٝ٘ عٓدْا ايرٟ ال خالف فٝ٘ ٚايرٟ ادزنت عًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ا)

ٚدا٤ يف املػين البٔ قدا١َ )ال  سد عٔ َرياث٘(،أاملطًِ ايهافس بكساب١ ٚال زسِ ٚال حيُٞ 
 ٜسخ املطًِ ايهافس ٚال ايهافس املطًِ َتفل عًٝ٘ ألٕ ايٛال١ٜ بُٝٓٗا َٓكطع١ فًِ ٜتٛازثا(،

ِ ٜسخ ٜسخ املطًِ غري املطًِ ٚال غري املطً  ال) قٛي٘ ٚذٖب ابٔ سصّ ايظاٖسٟ يف احمل٢ً
 .املطًِ املستد ٚغري املستد ضٛا٤(

إٔ َٓع َرياخ املطًِ َٔ غري املطًِ أْ٘ سهِ عاّ يضساس١ مما تكدّ أدد 
، ملطًِ ٚغري املطًِ الختالف ايدٜٔايٓضٛظ املتفل ع٢ً صشتٗا ع٢ً َٓع ايتٛازخ بني ا

أنجس ختالف األدٜإ بني غري املطًُني ال ميٓع َرياخ بعغِٗ َٔ بعض ع٢ً زأٟ ابُٝٓا 
 .١َٝ باعتباز إٔ ايهفس ١ًَ ٚاسد٠املراٖب االضال

                                                      

 .(141اآلية ) ،سورة النساء( 1)
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ايػسٜع١ االضال١َٝ األنجس َال١ُ٥ يٓضٛظ قإْٛ االسٛاٍ  َبادئإٔ ٚأعتكد 
املعدٍ يف ٖرٙ املطأي١ ٖٛ َا تبني يٓا َٔ اقٛاٍ  1959يط١ٓ 188ايػدض١ٝ ايعساقٞ زقِ 

املطًِ َٔ املطًِ ٚمل ٜسد   يف عدّ تٛزٜح املطًِ َٔ غري املطًِ ٚال غرينيايفكٗا٤ املطًُ
ٚيهٔ  ، عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خالف ذيو فاحلهِ ثابت يف اضكاط ايتٛازخ بُٝٓٗا

َٔ املُهٔ اذا نإ ايصٚز املطًِ َتصٚز َٔ نتاب١ٝ إٔ ٜٛصٞ هلا ٚص١ٝ ٚادب١ يف سدٚد 
 .ايجًح ال أنجس فُا شاد عٔ ذيو ٜهٕٛ مبٛافك١ بك١ٝ ايٛزث١

 1951يط١ٓ 40زقِ املدْٞ ( َٔ ايكا22ْٕٛ) املاد٠ ع ايعساقٞ يفاملالسظ إٔ املػسٚ
زخ ٚقت َٛت٘ َع َساعا٠ َا ٛاملعدٍ ْط ع٢ً إٔ )قغاٜا املرياخ ٜطسٟ عًٝٗا قإْٛ امل

:ًٜٞ 
ختالف اجلٓط١ٝ غري َاْع َٔ َٛاْع االزخ يف األَٛاٍ املٓكٛي١ ٚايعكازات غري إ ايعساقٞ ا -أ

 .ٕ قإْٛ دٚيت٘ ٜٛزخ ايعساقٞ َٓ٘ال ٜسث٘ َٔ االداْب إال َٔ نا
األدٓيب ايرٟ ال ٚازخ ي٘ تؤٍٚ اَٛاي٘ اييت يف ايعسام يًدٚي١ ايعساق١ٝ ٚيٛ صسح قإْٛ  -ب

  .دٚيت٘ خبالف ذيو(
َا ٜتضٌ حبهِ عدّ ايتٛازخ ملاْع اختالف ايدٜٔ َطأي١  املطأي١ ايجا١ْٝ: ٚأَا

 َتفكني ني، فايفكٗا٤ املطًُختٝازٙأ ٜسدع عٔ دٜٔ االضالّ بإزادت٘ َٚرياخ املستد: ٖٚٛ َ
ع٢ً إٔ ايسد٠ عٔ االضالّ َٔ عاقٌ طٛعّا ميٓع َرياث٘ َٔ املطًِ ٚغري املطًِ ممٔ جيُع٘ 

املرياخ ، فاملستد ال ٜسخ شٚد٘ أٚ قسٜب٘ بطبب اختالف ايدٜٔ، ٚاذا َات  ٚاٜاٙ أسد أضباب
عٓد املايه١ٝ ٚايػافع١ٝ ٚاحلٓاب١ً ع٢ً أصح ايسٚاٜات أْ٘ ال املستد ٖٚٛ ع٢ً زدت٘ فشهُ٘ 

ٜسث٘ أسد َٔ املطًُني ٚال غريِٖ َٔ أٌٖ ايدٜٔ ايرٟ اْتكٌ إيٝ٘ ألْ٘ يف سهِ املٝت غسعّا، 
إمنا ٜهٕٛ َاي٘ سكّا اىل بٝت َاٍ املطًُني، أَا سهُ٘ عٓد أبٞ سٓٝف١ ٖٛ إٔ املطًِ ٜسث٘ 

ال شَٔ زدت٘، ألٕ ذيو سل يًُطًُني فٝعٛد يبٝت َاهلِ، َٔ َاي٘ ايرٟ انتطب٘ شَٔ اضالَ٘ 
ٕ ٚدد ٚال غ٤ٞ يٛزثت٘ إأَا سهُ٘ عٓد فكٗا٤ اجلعفس١ٜ فإ َرياخ املستد يٛازث٘ املطًِ 

 .٘ قٌٝ ايسد٠ أٚ بعدٖا ع٢ً ايطٛا٤َرياث٘ يإلَاّ يف املاٍ ايرٟ انتطب ٚاالغري املطًُني، 
زتد ثِ زدع اىل إضالَ٘ قبٌ أَ  سهِ َا ٖٛايرٟ ميهٔ إٔ ٜجاز  ٚيهٔ ايطؤاٍ

 قط١ُ تسن١ َٛزث٘?
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سد ممٔ جيُع٘ أ يف إٔ ايهافس أٚ املستد ال ٜسخ نيال خالف بني ايفكٗا٤ املطًُ
، ٚيهٔ املستد اذا زدع اىل دٜٓ٘ االضالّ قبٌ قط١ُ تسن١ املتٛف٢ فٌٗ َعِٗ ْطب أٚ ضبب

 :قٛينياختًف ايفكٗا٤ املطًُني اىل  ٜطتشل غ٤ٞ َٔ ايرتن١ ?
ذٖب فكٗا٤ احلٓب١ًٝ ٚاجلعفس١ٜ اىل إٔ ايهافس اذا أضًِ ٚاملستد اذا زدع عٔ  ايكٍٛ األٍٚ:

زدت٘ اىل اضالَ٘ قبٌ قط١ُ تسن١ َٛزث٘ غازى ايٛزث١ بكط١ُ ايرتن١ ُٚقطِ ي٘ ْضٝب٘ َٔ 
ص٢ً  ايرتن١ ٚغازنِٗ ْضٝب٘ فٝٗا ٚسذتِٗ يف ذيو َا ز٣ٚ عٔ ابٔ عباع )زض( عٔ ايٓيب

ْ٘ قاٍ:)نٌ قطِ ُقطِ يف اجلا١ًٖٝ فٗٛ ع٢ً َا ُقطِ ي٘ ٚنٌ قطِ أدزن٘ أاهلل عًٝ٘ ٚضًِ 
 االضالّ فٗٛ ع٢ً قطِ االضالّ (. ٚأَا

َا ذٖب إيٝ٘ مجٗٛز ايفكٗا٤ يف إٔ َٔ اضًِ بعد َٛت َٛزث٘ أٚ زدع اىل  ايكٍٛ ايجاْٞ:
إٔ عتباز ا١ ايرتن١ ال ٜسخ يف تسن١ َٛزث٘ باالضالّ بعد زدت٘ ست٢ ٚإ ناْت قبٌ قطُ

ص٢ً اهلل عًٝ٘ املٛزٚخ َٔ ايرتن١ قد ٚدبت يًٛزث١ باملٛت ٚألٕ ايجابت عٔ زضٍٛ اهلل 
ألٕ َا ميًه٘ املتٛف٢ قد اْتكٌ اىل ٚزثت٘ املطًُني  )ال ٜسخ ايهافس املطًِ(قٛي٘:  ٚضًِ

مبذسد َٛت٘ َٚٔ غري اجلا٥ص إٔ ٜػازنِٗ فٝ٘ َٔ اضًِ بعد ذيو ٚألٕ املاْع َٔ االزخ 
 د املٛت فًِ ٜسخ نُا يٛ بكٞ ع٢ً نفسٙ.َتشكل ساٍ ٚدٛ

ختًفت ًَتُٗا ا ايهافسإ ٜتٛازثإ ٚإٕ) ٚدا٤ يف ساغ١ٝ ايبذريَٞ ع٢ً غسح َٓٗر ايطالب
 نايٝٗٛدٟ ٚايٓضساْٞ، أَا املطًِ ٚغري املطًِ ال ٜتٛازثإ ٚإٕ أضًِ قبٌ قط١ُ ايرتن١(

غري املطًِ، أَا املستد مما تكدّ ٜتبني إٔ املطًِ ال ٜسخ غري املطًِ ٚال املطًِ ٜسخ 
 فُاي٘ اىل بٝت املاٍ أٚ ٚزثت٘ َٔ املطًُني.

 املراجع
 بعد ايكسإٓ ايهسِٜ:

 أٚاّل: نتب ايتفطري:
بهس حمُد بٔ عبد اهلل ابٔ ايعسبٞ, أسهاّ ايكسإٓ, ذبكْٝل حمُد عبد أبٛ  ،بٔ ايعسبٞا -1

 , داز ايفهس يًٓػس, برْيٚت , دٕٚ ض١ٓ ْػس.ايكادز عطا
ٌْ بٔ عُس بٔ نجرْي ايدَػكٞ أبٛ ايفدا٤, تبٔ نجرْيا -2 ِْ, داز , إمساعٝ فطرْي ايكسإٓ ايعظٝ

 ، دٕٚ ض١ٓ ْػس.ايهتب
كسإٓ, ذبكْٝل حمُد ايضادم , أسهاّ ايضاظ, أمحد بٔ عًٞ ايساشٟ أبٛ بهساجل -3

 .ـٖ 1445, قُشاٟٚ, داز أسٝا٤ ايرتاخ ايعسب, بريٚت
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 ثاّْٝا: نتب األسادٜح ٚغسٚس٘:
بٔ غعْٝب ايٓطا٥ٞ أبٛ عبد ايسمحٔ, ايطٓٔ ايهرب٣, داز ايهتب د , أمحايٓطا٥ٞ -1

 .ـٖ 1411, , بريٚت1ايع١ًُْٝ, ط 
بٔ نجري اصشٝح ايبدازٟ, داز  ,بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ايبدازٟ, حمُد -2

 .ـٖ 1441يًٓػس, بريٚت , 
سبٝب الّ, ذبكْٝل ، أبٛ بهس عبدايسشام بٔ ُٖاّ ايضٓعاْٞ، ضبٌ ايطايضٓعاْٞ -3 

 .ـٖ 1443, بريٚت , 2، داز املهتب اإلضالّ يًٓػس, ط ايسمحٔ األعظِ
املطتدزى ع٢ً ايضشٝشني،  , أبٛ عبداهلل احلانِ ايٓٝطابٛزٟحلانِ, حمُد بٔ عبداهلل -4

 .ـٖ 1411, بريٚت, 1ذبكٝل َضطف٢ عبدايكادز عطا, داز ايهتب ايعًِ ,ط 
 ثايجّا: غساح احلدٜح:

ٔ سذس أبٛ ايفغٌ ايعطكالٕ ايػافع, فتح ايبازٟ محد بٔ عًٞ بأ ،سذس ايعطكالٕ بٔا -1
 داز املعسف١ يًٓػس, بريٚت, , ذبكٝل حمٞ ايدٜٔ  اخلطٝب,غسح صشٝح ايبدازٟ

 .ـ1311ٖ
 خاَطا: ايفك٘ اإلضالَٞ:

ساغ١ٝ زد  ،عُس عابدٜٔ بٔ عبد ايعصٜص احلٓفٞبٔ عابدٜٔ, حمُد أَني عابدٜٔ بٔ ا -1
 .ـٖ 1421, األبضاز, داز ايفهس يًٓػس, بريٚتسح تٜٓٛس احملتاز ع٢ً ايدز املدتاز غ

, داز املعسف١ يًٓػس, 5ز ,ظ ايدٜٔ ايطسخطٞ احلٓفٞ، املبطٛط، مشايطسخطٞ -2
 بريٚت, دٕٚ ض١ٓ ْػس.

, دٕٚ ض١ٓ اإلَاّ َايو, َايو بٔ أْظ, املد١ْٚ ايهرب٣, داز صادز يًٓػس, بريٚت -3
 ْػس. 

بٔ شنسٜا األْضازٟ أبٛ حي٢ٝ ايػافعٞ، فتح األْضازٟ, شنسٜا بٔ حمُد بٔ أمحد  -4 
      .ـٖ 1411, ر ايطالب, داز ايهتب ايعًِ يًٓػس, بريٚتغسح َٓٗ، ايٖٛاب

, ساغ١ٝ ايبذريَٞ ع٢ً بٔ عُس بٔ حمُد ايبذريَٞ ايػافعٞضًُٝإ  ،ايبذريَٞ -5
إلضال١َٝ يًٓػس, دٜاز بهس, )ايتذسٜد يٓفع ايعبٝد(, املهتب١ ا غسح َٓٗر ايطالب

 .ـ1415ٖ, تسنٝا
, ايهايف يف فك٘ ٔ حمُد بٔ قدا١َ املكدضٞ احلٓبًٞعبد اهلل بٔ امحد ب ,ابٔ قدا١َ -6 

 .ـٖ 1441, بٌ, املهتب اإلضالّ يًٓػس, بريٚتاإلَاّ املبذٌ أمحد بٔ سٓ
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داز املعازف  ,بٔ احلطٔ بٔ عًٞ ايطٛضٞ، اخلالف أبٛ دعفس حمُد ،ايطٛضٞ -7
 ض١ٓ ْػس. , دٕٚ َهإ طبع اٚاالضال١َٝ

بٔ سصّ ايظاٖسٟ أبٛ حمُد, احمل٢ً, ذبكٝل ابٔ سصّ, عًٞ بٔ أمحد بٔ ضعٝد ا -8
 , دٕٚ ض١ٓ ْػس.داز اآلفام اجلدٜد٠ يًٓػس, بريٚت، جل١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ ايعسب

 


